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 nr. 267 498 van 28 januari 2022 

in de zaak RvV  X / XI 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY 

Rue de la Draisine 2/004 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 22 april 2021 heeft 

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 

8 april 2021. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 december 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. BALLEZ, loco advocaat J. 

HARDY, en van attaché B. DESMET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 20 augustus 2019 voor de eerste maal een verzoek om internationale 

bescherming in. Zij wordt op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(hierna: het CGVS) gehoord op 9 december 2019 en 15 januari 2020. Op 7 februari 2020 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten 

aanzien van verzoekster een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. Deze weigeringsbeslissing wordt door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen bevestigd op 18 september 2020 bij arrest nr. X. 

  

1.2. Op 19 oktober 2020 dient verzoekster een volgend verzoek om internationale bescherming in. Op 8 

april 2021 verklaart de commissaris-generaal dit volgend verzoek niet-ontvankelijk.  
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Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Feitenrelaas 

 

U verklaarde een Iraakse staatsburger te zijn van Arabische origine. U werd op 16/07/1989 geboren in 

Basra als soennitische moslima. Uw ouders scheidden toen u één jaar oud was en u werd alleen 

opgevoed door uw vader. In 2007 stierf uw vader een natuurlijke dood, waarna u bij uw tante, de zus 

van uw moeder, G.(…), ging wonen. Uw tante bracht u voor het eerst weer in contact met uw moeder. In 

2008 huwde u met H.J.K.(…) en u kreeg samen twee kinderen, met name: Y.(…) (°2011) en Z.(…) 

(°2014). U woonde samen met uw gezin in Basra en was kapster bij u thuis. U verliet Irak in augustus 

2018 omwille van problemen met onbekenden die via u van uw moeder informatie wilden verkrijgen over 

de schoonbroer van uw moeder. Zo werd in 2014 een brandende fles in jullie huis gegooid en verdween 

uw man spoorloos. Pas maanden later vernam u dat hij niet meer in leven was. Vervolgens werd uw 

huis beschoten en later vielen gemaskerde mannen uw huis binnen. Ze verwondden hierbij uw dochter 

en randden u aan. Op 22 december 2017 werd uw zoon ontvoerd. Uiteindelijk werd hij na 9 dagen tegen 

betaling van losgeld vrijgelaten. Bij zijn vrijlating was hij echter zwaar mishandeld. Na dit incident besloot 

u het land te verlaten. Omwille van deze problemen vroeg u een eerste maal om internationale 

bescherming bij de Belgische autoriteiten op 20 augustus 2019. Op 7 februari 2020 besloot het CGVS 

dienaangaande tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status vanwege een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid. Deze beslissing en beoordeling 

werden in beroep bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest van 18 september 

2020. U tekende geen verder beroep aan bij de Raad van State en keerde evenmin naar uw 

herkomstland terug, maar vroeg op 19 oktober 2020 een tweede maal om internationale bescherming bij 

de Belgische autoriteiten. Bij terugkeer naar Irak vreest u nog steeds gedood te worden en u bent bang 

dat ook uw kinderen hetzelfde lot zullen ondergaan. U heeft ondertussen ook een DNA-test laten 

afnemen om de biologische band met uw moeder aan te tonen, maar het resultaat is nog niet binnen. 

Tot slot heeft u in Irak niemand meer nu uw tante gestorven is als gevolg van covid. 

 

Ter staving van uw huidige, tweede verzoek legt u uw geboorteakte, de huwelijksakte van uw ouders en 

een document met betrekking tot uw DNA-test neer. 

 

B. Motivering 

 

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratieve dossier, moet vooreerst 

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere 

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw 

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, 

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw 

rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw 

verplichtingen. 

 

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat 

uw volgend verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 

 

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij 

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de 

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk. 

 

In de mate dat u uw huidige verzoek om internationale bescherming steunt op de motieven die u naar 

aanleiding van uw vorige verzoek hebt uiteengezet, dient vooreerst te worden benadrukt dat uw vorige 

verzoek om internationale bescherming door het Commissariaat-generaal werd afgesloten met een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus 

omdat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd werd en de door u 

aangehaalde feiten of redenen niet als bewezen werden beschouwd. Deze beslissing en beoordeling 

werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. U diende hiertegen geen cassatie-

beroep in bij de Raad van State. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking 

tot uw vorige verzoek om internationale bescherming en staat de beoordeling ervan vast, behoudens 

voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van 
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artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor 

internationale bescherming in aanmerking komt. 

 

Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden. 

 

Uit uw verklaringen in het kader van uw huidige, tweede verzoek blijkt dat u nog steeds vasthoudt aan 

de problemen die u in het kader van uw vorige verzoek uiteengezet heeft. U vreest bij terugkeer naar 

Irak nog steeds gedood te worden net als uw man, die in 2014 ontvoerd en vermoedelijk gedood werd. 

U en uw zoon werden beiden bovendien reeds verkracht, zoals u eerder vertelde. U vreest bij terugkeer 

naar Irak dan ook niet enkel zelf gedood te worden, maar vreest tevens dat uw kinderen hetzelfde lot 

zullen ondergaan (Verklaring VV, nr. 19 en 22). Er kan vastgesteld worden dat deze verklaringen 

betrekking hebben op het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige verzoek hebt uiteengezet 

[problemen met onbekenden die via u informatie wilden verkrijgen van uw moeder over de schoonbroer 

van uw moeder]. Er moet worden beklemtoond dat uw vorige verzoek door het CGVS werd afgewezen 

wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige 

verzoek louter vasthoudt aan iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt 

hier niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid. 

De documenten die u ter staving van uw huidige verzoek neerlegt, kunnen de kans dat u alsnog in 

aanmerking komt voor internationale bescherming evenmin aanzienlijk vergroten. Actueel legt u de 

huwelijksakte van uw ouders, uw geboorteakte en een document met betrekking tot een DNA-test neer. 

U verklaart hieromtrent dat het CGVS u de eerste keer niet geloofde omdat uw moeder destijds niets 

over u gezegd had toen zij om internationale bescherming vroeg. Uw moeder vond het niet nodig u te 

vermelden omdat u toen getrouwd was. Uw moeder is driemaal getrouwd en uw vader was haar eerste 

man. Het resultaat van de DNA-test is nog niet binnen (Verklaring VV, nr. 16). Zij erop gewezen dat uw 

eerste verzoek om internationale bescherming afgewezen werd omwille van een fundamenteel gebrek 

aan geloofwaardigheid. Het CGVS oordeelde dienaangaande inderdaad dat u de familieband tussen u 

en uw moeder niet aannemelijk wist te maken. Dit was echter slechts een van de vele elementen 

waarop de weigeringsbeslissing in uw hoofde gestoeld was. De geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas 

werd immers ondermijnd door tal van tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen 

betreffende cruciale elementen in uw asielrelaas. Daarnaast oordeelde het CGVS dat de door u 

ingeroepen vervolgingsfeiten disproportioneel waren ten aanzien van het achterliggende motief alsook 

dat de recente en intense vervolging in uw hoofde weinig waarschijnlijk was gelet op het algemene 

tijdsverloop van de problemen van uw moeder, die de oorzaak vormden van uw problemen, en uw verre 

connectie met de schoonbroer van uw moeder, om wie alles draait. Deze beslissing en beoordeling 

werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Zelfs indien de DNA-test de 

biologische band tussen u en uw moeder aantoont, volstaat dit, net als de huwelijksakte van uw ouders 

en uw geboorteakte, bijgevolg niet om de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas te herstellen en de 

kans dat u alsnog in aanmerking komt voor internationale bescherming aanzienlijk te vergroten. Er wordt 

immers geen afbreuk gedaan aan de overige vaststellingen die de geloofwaardigheid van uw 

vluchtrelaas op zichzelf ondermijnen. Hierbij kan tot slot nog opgemerkt worden dat voor zover de DNA-

test de biologische band tussen u en uw moeder onomstotelijk zou aantonen, het gegeven dat uw 

moeder als vluchteling werd erkend in 2011, op zich niet betekent dat u ipso facto moet worden erkend 

als vluchteling. Elk verzoek om internationale bescherming moet immers individueel worden onderzocht, 

waarbij rekening moet worden gehouden met de persoon van de verzoekster, de specifieke gegevens 

van het dossier en de actuele situatie in het land van herkomst. 

 

Waar u tot slot nog stelt dat u actueel niemand meer heeft in Irak aangezien uw tante ondertussen 

gestorven is als gevolg van covid (Verklaring VV, nr. 21, 23), kan erop gewezen worden dat dit slechts 

een blote bewering is, die u met geen enkel document staafde. Hoe dan ook maakte u niet aannemelijk 

hoe dit in uw hoofde, dan wel in hoofde van uw minderjarige kinderen, aanleiding zou geven tot een 

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bij terug naar Irak. 

Zodoende kan ook dit element de kans dat u alsnog in aanmerking komt voor internationale 

bescherming niet aanzienlijk vergroten. 

 

Wat de vraag naar de toepassing van artikel 48/4, §2 c) van de Vreemdelingenwet ten slotte betreft, 

moet worden gesteld dat de eerdere beoordeling terzake, zoals opgenomen in de beslissing van 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus d.d. 7 

februari 2020, onveranderd blijft volgens de meest recente informatie waarover het CGVS intussen 

beschikt, en waarvan een kopie in bijlage bij het administratieve dossier werd gevoegd. 
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Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van 

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen. 

 

C. Conclusie 

 

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden ingediend 

overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de 

beslissing. 

 

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond 

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn 

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet). 

 

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande 

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om 

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element 

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van 

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.” 

  

2. Het verzoekschrift en stukken 

 

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48/3 tot 48/7, 57/6/2 en 62 van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en van “het 

administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en een 

schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen, 

men recht op een eerlijke administratieve procedure heeft en de administratie serieus en zorgvuldig 

werkt”. 

 

Verzoekster voegt een nieuw stuk bij haar verzoekschrift, met name het resultaat van een DNA-test dat 

bevestigt dat zij de dochter is van A.-W. B.M.D., erkend vluchteling in België (stuk 3).  

Zij gaat niet akkoord waar de verwerende partij oordeelt dat het betwisten van de familieband tussen 

haar en haar moeder “slechts een van de vele elementen” was waarop de weigeringsbeslissing in het 

kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming stoelde. Zij stelt dat het betwisten van de 

familieband duidelijk het principiële argument van de vorige weigeringsbeslissing was.  

Verzoekster voert aan dat de DNA-test haar kansen om in aanmerking te komen voor internationale 

bescherming manifest vergroot, aangezien het betwisten van de afstammingsband tussen haar en haar 

moeder het voornaamste argument was om haar relaas in het geheel in twijfel te trekken. Zij vervolgt 

nog dat de commissaris-generaal alsook de Raad vervolgens haar verklaringen, die al niet 

geloofwaardig werden geacht omdat de afstamming tussen haar en haar moeder werd betwist, 

vervolgens hebben geanalyseerd om tegenstrijdigheden te ‘zoeken’ en de ongeloofwaardigheid te 

‘versterken’. 

Zij besluit dat het neerleggen van het resultaat van de DNA-test haar kansen op internationale 

bescherming verhoogt daar het een zicht geeft op haar eerdere verblijfplaats en daar het de 

incoherenties van haar vorige verklaringen, die hebben geleid tot de ongeloofwaardigheid van haar 

relaas, kan uitleggen. 

 

Verzoekster voert voorts aan dat personen met haar profiel het risico lopen om in Irak te worden 

vervolgd, gelet op de manifeste banden met leden van het Baath-regime. Dit wordt volgens haar 

bewezen door het feit dat haar moeder werd erkend als vluchteling alsook door algemene informatie 

over leden van het voormalige Baath-regime en hun familie (stuk 4). 
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Ter ondersteuning van het verzoekschrift voegt verzoekster volgende stukken: 

- stuk 3: resultaat DNA-test; 

- stuk 4: EASO, Former Baath party members, juni 2019. 

 

3. Nota met opmerkingen 

 

Op 7 mei 2021 ontvangt de Raad vanwege de verwerende partij een nota met opmerkingen overeen-

komstig artikel 39/72, §1 van de Vreemdelingenwet waarbij zij het gelijk van haar beslissing herhaalt en 

waarin een evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak, en in het bijzonder Basra, wordt gemaakt. 

Zij verwijst hierbij naar volgende rapporten: 

- UNHCR, International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq, 

mei 2019; 

- EASO, Country Guidance Note: Iraq, januari 2021; 

- EASO, Country of Origin Report Iraq: Security situation, maart 2019; 

- COI Focus, Irak – veiligheidssituatie in Centraal- en Zuid-Irak, 20 maart 2020;  

- EASO, Country of Origin Report Iraq: Security situation, oktober 2020; 

- EASO, COI Report: Iraq – Internal mobility, 5 februari 2019.  

 

4. Aanvullende nota 

 

Op 10 december 2021 maakt de verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over, waarbij de in de nota met opmerkingen gedane evaluatie 

van de actuele veiligheidssituatie in Basra wordt hernomen. Zij lijst hierbij de hyperlinks op naar de 

landeninformatie die daarin wordt vermeld.  

 

5. Voorafgaand 

 

5.1. Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over vol-

heid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel 

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier. 

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsont-

werp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van 

het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is 

gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd argument in te 

gaan. 

 

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend 

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de 

Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de verplichting om “een 

daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van artikel 46 van de 

richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt dat werd ingediend op 

basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit te leggen op een manier 

die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc-onderzoek van zowel de juridische als de 

feitelijke gronden, zoals deze voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU. 

 

5.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te 

verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. De motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag 

liggen, kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat 

verzoekster deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de 

formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden 

beslissing moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.  
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5.3. De bestreden beslissing steunt op artikel 57/6/2, §1 van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt als 

volgt:  

 

“§ 1. Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd 

overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn 

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de 

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij 

gebrek aan dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel 

het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 

1°, 2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het 

verzoek ontvankelijk. 

 

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft 

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2 

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek 

rechtvaardigen.” 

 

Voormeld artikel verleent de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de bevoegd-

heid om een volgend verzoek om internationale bescherming niet ontvankelijk te verklaren indien de 

verzoeker om internationale bescherming geen nieuwe elementen of feiten voorlegt die de kans aan-

zienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Om een volgend verzoek om internationale 

bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er derhalve nieuwe elementen aanwezig zijn die 

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.  

 

Dit artikel vormt de omzetting van artikel 40, lid 2 van richtlijn 2013/32 van het Europees Parlement en 

de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking 

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32).  

 

Bijgevolg is de Raad gehouden tot een richtlijnconforme uitlegging van deze nationale wetsbepaling. De 

Raad dient in het kader hiervan tevens rekening te houden met de uniforme interpretatie die het Hof van 

Justitie reeds aan bepalingen van het betrokken Unierecht heeft gegeven (zie onder meer HvJ 19 

januari 2010, C-555/07, Kücükdeveci, pt. 48). De uitlegging die het Hof van Justitie krachtens de hem bij 

artikel 267 van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, verklaart en 

preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het sedert het 

tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 

2004, C-453/00, Kühne en Heitz, pt. 21).  

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de formulering van artikel 40 van de richtlijn 2013/32 geen 

verduidelijking van het begrip ‘nieuwe elementen of bevindingen’ ter staving van een volgend verzoek 

bevat. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het begrip “nieuwe elementen of feiten” 

elementen of feiten omvat die zich hebben voorgedaan na de definitieve beëindiging van de procedure 

die betrekking had op het vorige beschermingsverzoek, alsook de elementen of feiten die reeds 

bestonden vóór de beëindiging van de procedure maar waarop de verzoeker zich niet heeft beroepen 

(HvJ 9 september 2021, C-18/20, pt. 44). Het onderzoek of een volgend verzoek berust op nieuwe 

elementen of feiten in verband met de behandeling van de vraag of de verzoeker in aanmerking komt 

voor internationale bescherming, moet beperkt blijven tot de toetsing van het bestaan van elementen of 

feiten ter staving van dat verzoek die niet werden onderzocht in het kader van de op het vorige verzoek 

genomen beslissing en waarop die beslissing – die gezag van gewijsde heeft – niet kon worden 

gebaseerd (HvJ 9 september 2021, C-18/20, pt. 42).  

 

Verder heeft het Hof van Justitie uiteengezet dat artikel 40, leden 2 en 3 van richtlijn 2013/32 voorziet in 

een behandeling van volgende verzoeken in twee stappen. In het kader van de eerste, voorafgaande 

stap wordt nagegaan of deze verzoeken ontvankelijk zijn, terwijl in de tweede stap die verzoeken ten 

gronde worden onderzocht. Daarenboven omvat de eerste stap eveneens twee fasen, waarbij in elke 

fase andere, door diezelfde bepaling vastgestelde ontvankelijkheidsvoorwaarden worden onderzocht. 
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Aldus bepaalt artikel 40, lid 2 van richtlijn 2013/32 in de eerste fase dat, om krachtens artikel 33, lid 2, 

onder d) een beslissing over de ontvankelijkheid van een verzoek om internationale bescherming te 

nemen, een volgend verzoek eerst wordt onderworpen aan een voorafgaand onderzoek om uit te 

maken of er nieuwe elementen of bevindingen aan de orde zijn of door de verzoeker zijn overgelegd in 

verband met de behandeling van de vraag of hij krachtens de richtlijn 2011/95 in aanmerking komt voor 

erkenning als persoon die internationale bescherming geniet. Het Hof preciseert dat slechts indien er 

daadwerkelijk sprake is van dergelijke nieuwe elementen of bevindingen ten opzichte van het eerste 

verzoek om internationale bescherming, in de tweede fase het onderzoek van de ontvankelijkheid van 

het volgende verzoek wordt voortgezet overeenkomstig artikel 40, lid 3 van deze richtlijn. In deze fase 

wordt dan nagegaan of die nieuwe elementen en bevindingen de kans aanzienlijk groter maken dat de 

verzoeker in aanmerking komt voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet. 

Bijgevolg dient te zijn voldaan aan beide ontvankelijkheidsvoorwaarden opdat het volgende verzoek 

verder ten gronde wordt behandeld overeenkomstig artikel 40, lid 3 van deze richtlijn, maar dit neemt 

niet weg dat het gaat om onderscheiden voorwaarden die niet met elkaar mogen worden verward (HvJ 

10 juni 2021, C-921/19, pt. 34-38). 

 

5.4. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele 

wijze. Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden 

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een 

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met  

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende 

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de 

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele 

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan 

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige 

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat te toetsen. Het moet in deze evenwel 

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen. 

 

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere 

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging 

behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven; 

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende 

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; 

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd 

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek; 

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij 

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; 

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.” 

 

6. Onderzoek van de nieuwe elementen 

 

6.1. In het kader van haar eerste beschermingsverzoek van 20 augustus 2019 verklaarde verzoekster 

dat zij in Irak werd vervolgd door onbekende personen die op zoek zijn naar de voormalige schoonbroer 

van haar moeder (d.i. B.A.W.) die een belangrijke functie bekleedde in het Baath-regime. Zij vermeldt 

een moord op haar man, een groepsverkrachting en de ontvoering en verkrachting van haar zoon. Deze 

onbekende personen willen via verzoekster informatie loskrijgen van haar moeder over haar 

schoonbroer. 

 

De commissaris-generaal besluit tot de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus omdat hij het vluchtrelaas van verzoekster ongeloofwaardig acht. Deze 

beslissing wordt in beroep bevestigd door de Raad met arrest nr. 241 202 van 18 september 2020. 

 

Op 19 oktober 2020 dient verzoekster een volgend verzoek in. Daarbij stelt zij dat zij bij terugkeer naar 

Irak nog steeds zal worden gedood en dat haar kinderen hetzelfde lot zullen ondergaan. Verzoekster 

heeft ondertussen ook een DNA-test laten afnemen om de biologische band met haar moeder aan te 

tonen. 
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Ter staving van haar volgend verzoek legde verzoekster haar geboorteakte neer, de huwelijksakte van 

haar ouders en een document met betrekking tot haar DNA-test. Bij haar verzoekschrift voegt zij het 

resultaat van deze DNA-test toe. Hierin wordt haar verwantschap met B.A.W. bevestigd. 

 

Voor de Raad staat het buiten betwisting dat de DNA-test, die de afstammingsband tussen verzoekster 

en haar moeder bevestigt, een nieuw element vormt. De verwerende partij betwist in haar nota met 

opmerkingen ook niet langer de biologische band tussen verzoekster en B.A.W., haar moeder. 

De kernvraag is evenwel of dit nieuw element de kans aanzienlijk groter maakt dat verzoekster voor 

erkenning als vluchteling of voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking 

komt. 

 

6.2. Met betrekking tot de resultaten van dit DNA-onderzoek oordeelt de commissaris-generaal in de 

bestreden beslissing en de nota met opmerkingen dat deze familieband tussen verzoekster en haar 

moeder slechts een van de vele elementen is waarop de weigeringsbeslissing in haren hoofde was 

gestoeld en niets afdoet aan de overige bevindingen die de geloofwaardigheid van haar vluchtrelaas 

ondermijnen. 

 

De Raad stelt evenwel samen met verzoekster vast dat het betwisten van de afstammingsband tussen 

verzoekster en haar moeder het principieel argument was van de verwerende partij en niet slechts één 

van de argumenten. Zo stelde de commissaris-generaal in het kader van verzoeksters eerste 

beschermingsverzoek in zijn weigeringsbeslissing van 7 februari 2020 met duidelijke bewoordingen: 

“Omdat uw rechtstreekse afstammingsband met [B.A.W.] in twijfel wordt getrokken, wordt uw gehele 

asielrelaas zonder voorwerp, gezien alle vervolgingsfeiten gebaseerd zijn op bovenstaande connectie.” 

en “Uit bovenstaande trekt het CGVS dan ook de conclusie dat er geen geloof kan worden gehecht aan 

de biologische band met uw moeder, laat staan de vervolgingsfeiten die u omwille van deze band heeft 

ondergaan. Deze feiten kunnen bijgevolg niet leiden tot de toekenning van een internationale 

beschermingsstatus.” 

Ook de Raad oordeelde in zijn arrest van 18 september 2020 op gelijkaardige wijze: “Wat er ook van zij, 

de Raad kan enkel besluiten dat er heden geen objectieve elementen voorhanden zijn die de beweerde 

rechtstreekse afstammingsband met B.A.W. op afdoende wijze aantonen. Alles wat voorafgaat in acht 

genomen, blijft de Raad dan ook bij het besluit dat verzoeksters rechtstreekse afstammingsband met 

B.A.W., haar voorgehouden moeder, in twijfel moet worden getrokken waardoor verzoeksters gehele 

vluchtrelaas, dat is gebaseerd op deze connectie, eveneens in twijfel wordt getrokken.” 

 

Daar heden de afstammingsband tussen verzoekster en B.A.W. wel degelijk op afdoende wijze wordt 

aangetoond en het principiële argument van de eerdere weigeringsbeslissing wordt weerlegd, meent de 

Raad dat de afstammingsband tussen verzoekster en B.A.W., die heden vaststaat, dan ook niet zomaar 

van de hand kan worden gedaan door te verwijzen naar de overige motieven in de weigeringsbeslissing 

van 7 februari 2020, zonder deze motieven te heronderzoeken en de eerder vastgestelde incoherenties 

en onaannemelijkheden te herbekijken in het licht van de afstammingsband die heden vaststaat en 

zonder verzoeksters specifieke omstandigheden te toetsen aan actuele en objectieve landeninformatie 

over leden van het voormalige Baath-regime en hun familie.  

 

Het betoog in de verweernota dat de biologische band tussen verzoekster en B.A.W. niet volstaat om de 

geloofwaardigheid van het vluchtrelaas te herstellen, kan om deze reden dan ook niet worden 

bijgetreden.  

 

De Raad is van oordeel dat het onderzoek door de commissaris-generaal niet volstaat om heden te 

besluiten dat het door verzoekster voorgelegde nieuw element de kans niet aanzienlijk groter maken dat 

zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt en bijgevolg geen 

onderzoek ten gronde rechtvaardigt.  

 

In dit verband wijst herhaalt de Raad nog wat het Hof van Justitie met betrekking tot de nieuwe 

elementen in het kader van de ontvankelijkheidsfase heeft geoordeeld, met name: “62. Overigens dient 

in deze context in herinnering te worden gebracht dat het niet noodzakelijk is dat de lidstaat ervan 

overtuigd is dat het nieuwe document het volgende verzoek afdoende staaft opdat de overlegging van 

een dergelijk document ertoe kan leiden dat overeenkomstig artikel 40, lid 3, van richtlijn 2013/32 het 

verzoek verder ten gronde wordt behandeld overeenkomstig hoofdstuk II van deze richtlijn, maar het 

volstaat dat dit document de kans aanzienlijk groter maakt dat de verzoeker krachtens richtlijn 2011/95 
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in aanmerking komt voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet.” (HvJ 10 juni 

2021, C- 921/19, pt 62). 

 

6.3. In acht genomen wat voorafgaat, meent de Raad dat verzoekster aldus een nieuw element heeft 

voorgelegd dat de kans aanzienlijk groter maakt dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin van 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet in aanmerking komt, waardoor haar vluchtrelaas verder en ten gronde moet worden 

onderzocht door de commissaris-generaal.  

 

Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet te worden vernietigd en dient de zaak te worden teruggezonden naar de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 

Voorgaande vaststellingen volstaan om de overige in het verzoekschrift aangevoerde middelen en 

grieven niet verder te onderzoeken. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 8 april 

2021 wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig januari tweeduizend tweeën-

twintig door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


